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سيثسيث. . الدكتور بالدكتور ب

مدير ا�بحاث والسياسات والتخطيطمدير ا�بحاث والسياسات والتخطيط

2010نوفمبر /تشرين الثاني

قياس ا�داء في الجماركقياس ا�داء في الجمارك

المحتوياتالمحتويات

.مقدمة•

.رؤية عالمية: قياس ا�داء•

.التجربة المورشسية: قياس ا�داء•

.النتيجة•

.الخاتمة•
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مقدمةمقدمة

:قياس ا�داء يعني•

:تقييم المخرجات والنتائج لغايات -

.تحديد فعالية ا(ستراتيجيات والعمليات1.

.إزالة أوجه القصور إن وجدت2.

.يتم قياس ا�داء من حيث مؤشرات ا�داء الرئيسية•

مقدمةمقدمة
 يتصف أن يجب ا�داء قياس فان منه، المقصود الغرض تحقيق لغايات•

:يلي بما

oالمحدد الغرض.

oالقياس قابلية.

oللتحقيق قابلة أھداف.

oو للمنظمة، بالنسبة جدوى ذو 

oزمنيا محدد.
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تقوم المنظمات المعنية باCيرادات في جميع إنحاء العالم بقياس ا�داء من حيث •

.مؤشرات ا�داء الرئيسية

تنشأ جميع مؤشرات ا�داء الرئيسية من ا�ھداف اCستراتيجية حيث أن كل منھا يضع •

.أھداف فرعية أو مقارنات ليتم تحقيقھا خNل مدة معينة من الزمن

.كما أن الجمارك تستعمل مؤشرات ا�داء الرئيسية لتقييم أدائھا•

منظور عالميمنظور عالمي: : قياس ا�داءقياس ا�داء

جمع اإليراداتجمع اإليراداتجمع اإليراداتجمع اإليرادات�

تسهيل التجارةتسهيل التجارةتسهيل التجارةتسهيل التجارة�

إدارة المخاطرإدارة المخاطرإدارة المخاطرإدارة المخاطر�

تطبيق القوانين بفعاليةتطبيق القوانين بفعاليةتطبيق القوانين بفعاليةتطبيق القوانين بفعالية�

حماية المجتمعحماية المجتمعحماية المجتمعحماية المجتمع�

تأمين الحدودتأمين الحدودتأمين الحدودتأمين الحدود�

منظور عالميمنظور عالمي: : قياس ا�داءقياس ا�داء

نيوزلندة•

تم التأكيد على ا�ھداف ا�ربعة التالية حيث أن كل منھا له مؤشرات أداء 

:رئيسية

مؤشرات األداء الرئيسيةمؤشرات األداء الرئيسيةمؤشرات األداء الرئيسيةمؤشرات األداء الرئيسية األهدافاألهدافاألهدافاألهداف

oزمن التخليص على البضائع والمسافرين.

o رضا المتعاملين يقاس باستبيانات موجهة إلى

.الشركاء

تسهيل التجارةتسهيل التجارةتسهيل التجارةتسهيل التجارة

oمستويات االلتزام الحدودي

oثقة الشركاء

oالنتائج العملية

أمن الحدود

(يتبع)
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منظور عالميمنظور عالمي: : قياس ا�داءقياس ا�داء

مؤشرات األداء الرئيسيةمؤشرات األداء الرئيسيةمؤشرات األداء الرئيسيةمؤشرات األداء الرئيسية األهداف األهداف األهداف األهداف 

oاستبيانات رضا المتعاملين التجاريين

oاتفاقيات عالقات رسمية

المحافظة على عالقات فعالة مع 

الشركاء

oمعدل جمع اإليرادات

oنزاهة النظام

جمع اإليرادات

منظور عالميمنظور عالمي: : قياس ا�داءقياس ا�داء

األردناألردناألردناألردن•
:مجا(ت أداء مستھدفة لدى الجمارك ا�ردنية 5ھناك 

مؤشرات األداء الرئيسيةمؤشرات األداء الرئيسيةمؤشرات األداء الرئيسيةمؤشرات األداء الرئيسية مجاالت األداءمجاالت األداءمجاالت األداءمجاالت األداء

oالجمركي التخليص زمن

oوالمعترضة المفحوصة البضائع نسبة

oالمالية والمخالفات المضبوطات قيمة

oالفكرية الملكية قضايا عدد

oالالحق التدقيق عمليات من المحصلة اإليرادات

oالالحق التدقيق عمليات

oضبطها تم التي الممنوعة البضائع ونوع قيمة

الداخليةالداخليةالداخليةالداخلية    العملياتالعملياتالعملياتالعمليات

oعدد الدورات التدريبية

oرضا الموظفين

o التي تم تطبيقها المحوسبةعدد األنظمة

التعلم والنمو

(cont’d)
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منظور عالميمنظور عالمي: : قياس ا�داءقياس ا�داء

مؤشرات األداء الرئيسيةمؤشرات األداء الرئيسيةمؤشرات األداء الرئيسيةمؤشرات األداء الرئيسية مجاالت األداءمجاالت األداءمجاالت األداءمجاالت األداء

oالخدمة متلقي رضا استبيانات.

oالنزاهة عن الخدمة متلقي مفهوم.

oالشكاوى وأنواع عدد.

الخدمةالخدمةالخدمةالخدمة    متلقيمتلقيمتلقيمتلقي    رضارضارضارضا

oاالتفاقيات مع اإلدارات الجمركية األخرى.

oااللتزام باتفاقيات منظمة الجمارك العالمية ومنظمة التجارة العالمية.

اتفاقيات الشركاء

oعدد الشكاوى المتعلقة بالنزاهة.

oعدد عمليات خرق النزاهة.

الرشيدة الحاكمية

منظور عالميمنظور عالميمنظور عالميمنظور عالميمنظور عالميمنظور عالميمنظور عالميمنظور عالمي: : : : : : : : قياس األداءقياس األداءقياس األداءقياس األداءقياس األداءقياس األداءقياس األداءقياس األداء

جنوب إفريقياجنوب إفريقياجنوب إفريقياجنوب إفريقيا•
:األهداف الرئيسية ومؤشرات القياس الرئيسية التي تقيسها هي

مؤشرات األداء الرئيسيةمؤشرات األداء الرئيسيةمؤشرات األداء الرئيسيةمؤشرات األداء الرئيسية األهدافاألهدافاألهدافاألهداف

oالمستهدفة اإليرادات. اإليراداتاإليراداتاإليراداتاإليرادات    تعظيمتعظيمتعظيمتعظيم

oزمن معالجة وثائق الدخول.

oاستعمال المسارب االلكترونية.

oعدد عمليات التدقيق الالحق.

oعدد توقفات الشحن ونسبة نجاحها.

تقليل الخطورة وتسهيل التجارة

oمقدار المخدرات والبضائع المزيفة التي تم ضبطها. االلتزام وامن الحدود
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منظور عالميمنظور عالمي: : قياس ا�داءقياس ا�داء

اليابان•

oمن عدد من ا�ھداف، فان تسھيل التجارة يعتبر ا�ھم من بينھا.

oفراج عن البضائع ھو مؤشر فعال لقياس الوقت ذاتهTزم لNالوقت ال.

o من  17يوم وضع اليابان في المركز  2.8إلى  1991أيام في عام  7تخفيضه من

كيان اقتصادي فيما يتعلق بمؤشر التجارة عبر الحدود في تقرير  183بين 

.2010ممارسة ا�عمال الصادر عن البنك الدولي لعام 

منظور عالميمنظور عالمي: : قياس ا�داءقياس ا�داء

مصر•

 من ذلك تحقيق إلى السعي تم وقد .ا�داء مقاييس أھم احد ھو التخليص زمن تخفيض-

:خNل

o 6إلى  27تقليل عدد التعريفة الجمركية من.

oإزالة معظم التشوھات الموجودة في التعريفة الجمركية.

oتطبيق نظام النافذة الواحدة.

oفراج المسبقCا.

oل بطاقات ا(ئتمانNالدفع ا(لكتروني للرسوم الجمركية من خ.

 6- 2وقد نتج عن جميع ھذه اCصNحات تخفيض زمن التخليص للشحنات المستوردة إلى  -

.يوما 22ساعات بدل من 
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التجربة الموريشسيةالتجربة الموريشسية  --قياس ا�داءقياس ا�داء

:2006 عام موريشس في اCيرادات سلطة إنشاء مع الرئيسية اCصNحات جاءت

وقد أوجدت سلطة اCيرادات ثقافة أداء جديدة من خNل•

oا�ولويات الواضحة.

oا�ھداف المركزة.

oداءbمؤشرات أداء رئيسية قابلة ل.

:ا�ولويات الرئيسية التي تم تحديدھا ھي/ا�ھداف •

o تسھيل التجارة

oإدارة المخاطر ومكافحة التھريب.

oحماية الحدود.

oيراداتCجمع ا.

التجربة الموريشسيةالتجربة الموريشسية  --قياس ا�داءقياس ا�داء

تسھيل التجارة•
:المؤشرات الرئيسية المستخدمة ھي

oنسبة الشحن الذي تتم معاينته

o المسرب ا(زرق(عدد التجار المستفيدين من الشحن السريع.(

oتنفيذ مشروع النافذة الواحدة.

oتسريع أحكام قضايا التعريفة.

oتطبيق الدفع ا(لكتروني للرسوم.

oتطبيق نظام مجتمع الشحن.

oمنتدى الشركاء.
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مكافحة التھريب وإدارة المخاطر•

:مؤشرات ا�داء الرئيسية ذات العNقة ھي

oعدد تقارير المحالفات الجمركية التي يتم تحريكھا.

oحق التي يتم تنفيذھاNعدد عمليات التدقيق ال.

oعدد حا(ت رفع القيمة الجمركية.

oمؤشرات أخرى:

.التسليم قبل الفعلية والمعاينة ا(لتزام من تحصيله يتم الذي المقدار-

.الضريبة مؤجلة والمحNت الرسوم مؤجلة البيع ومحا( الحرة وا�سواق المستودعات تدقيق-

التجربة الموريشسيةالتجربة الموريشسية  --قياس ا�داءقياس ا�داء

حماية المجتمع•

:تقاس من حيث

oعدد البضائع المھربة المضبوطة.

oل عمليات الفحص بأشعة اكسNعدد المخالفات المكتشفة من خ.

o تطبيق مفھوم المشغل ا(قتصادي المعتمد.

o  تنفيذ نظامCEN لمنظمة الجمارك العالمية.

oعدد عمليات تأخير تخليص بضائع الملكية الفكرية.

التجربة الموريشسيةالتجربة الموريشسية  --قياس ا�داءقياس ا�داء
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جمع ا;يرادات•

oوضع عند ا(قتصادية والتنمية المالية وزارة تضعھا المرحلية ا�ھداف 

.الميزانية

oل من شھري أساس على مراقبة التحصيل عملياتNت تحليل خNللحاص 

.والمتوقعة الفعلية

oجراءاتCتحصيل نظام في وجدت، إن القصور، أشكال لتجسير المتخذة ا 

.اCيرادات

التجربة الموريشسيةالتجربة الموريشسية  --قياس ا�داءقياس ا�داء

النتيجةالنتيجة

تسهيل التجارةتسهيل التجارةتسهيل التجارةتسهيل التجارة•

oفي الدولي البك عن الصادر ”األعمال ممارسة“ تقرير صنف 

 و إفريقيا إقليم مستوى على األول المركز في موريشيوس

 تسهيل مجال في العالم مستوى على 19 المركز وفي

.التجارة

o الجمارك نفذتها التي التجارة تسهيل لمبادرات نتيجة وهذا 

.موريشيوس في اإليرادات سلطة إنشاء تم أن منذ
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تسهيل التجارةتسهيل التجارةتسهيل التجارةتسهيل التجارة•
)2008/2009ا?نجازات لعام  المستھدف لعام 

2008/2009( )

مؤشرات ا�داء الرئيسية

ساعات 3: البحر
دقيقة 45: الجو

ساعات 4: البحر
دقيقة 45: الجو

زمن مكوث الشحن

دقائق 7 دقائق 8 زمن التخليص على الصادر

17% 15% نسبة المستوردات التي تتم معاينتھا 
.فعليا

يوم 25 أيام 3 أطول مدة زمنية Cصدار قرار 
يخص التعريفة

90 95 عدد مستعملي الدفع ا(لكتروني

33 25 نسبة زيادة عدد التجار في المسرب 
ا�زرق

النتيجةالنتيجة

تطبيق القوانين الجمركيةتطبيق القوانين الجمركيةتطبيق القوانين الجمركيةتطبيق القوانين الجمركية•

النتيجةالنتيجةالنتيجةالنتيجةالنتيجةالنتيجةالنتيجةالنتيجة

)2008/2009ا?نجازات لعام  المستھدف لعام 
2008/2009( )

مؤشرات ا�داء الرئيسية

576 300 عدد تقارير المخالفات الجمركية

دقيقة 62.5 دقيقة 40 مقدار الرسوم والضرائب المجموعة 
.من خNل تقارير المخالفات

دقيقة 28.5 دقيقة 20 العقوبات الناتجة عن تقارير 
المخالفات الجمركية

دقيقة 17.4 دقيقة 20 الرسوم والضرائب الناتجة عن 
.زيادة القيمة الجمركية

85 80 العدد اCجمالي لعمليات التدقيق 
الNحق
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حماية الحدودحماية الحدودحماية الحدودحماية الحدود•
النتيجةالنتيجة

)2008/2009ا?نجازات لعام  المستھدف لعام 
2008/2009( )

مؤشرات ا�داء الرئيسية

بالعملة (القيمة 
)المحلية

كمية/وزن مخدرات ضبطيات المخدرات

38.69 غرام 1.689 هيروين

0.04 +  غرام  05 29
بذرة 209

كانابا/ حشيش

21.76 حبة 21.755 Subutex

ال يوجد ال يوجد المؤثرات العقلية

60.49 القيمة اإلجمالية

264 250 عدد حا(ت توقيف لتخليص على 
بضائع الملكية الفكرية

190: الميناء

206: المطار

175: الميناء

150:المطار

عدد المخالفات المكتشفة في الميناء 
والمطار ناتجة عن التفتيش بأشعة 

اكس

جمع اإليرادات جمع اإليرادات جمع اإليرادات جمع اإليرادات •

ا?نجاز الھدف الفرعي الرسوم السنة

2.636

7.900
2.25

7.668

رسوم

ضريبة

2007/2008

1.501

8.50

1.475

8.93

رسوم

ضريبة

2008/2009

النتيجةالنتيجة
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خاتمةخاتمة
.ا�داء Cدارة فعالة أداة بأنھا الرئيسية ا�داء مؤشرات أثبتت•

 اCدارة في الموظفين جميع على الرئيسية ا�داء مؤشرات تطبيق تم•

.الجمركية

 مؤشرات ويتبنى للدائرة ا�ساسية ا�ھداف مع دوره يربط موظف كل•

.اCستراتيجية أھدافھا تحقيق المنظمة على يسھل وبالتالي الرئيسية، ا�داء

شكرا لكمشكرا لكمشكرا لكمشكرا لكمشكرا لكمشكرا لكمشكرا لكمشكرا لكم


